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Varsóvia, Polónia – Os K1ck eSports anunciam uma parceria com a empresa de cartões de

pagamento na Internet Neosurf.

A organização de Esports K1ck anuncia que será parceira da empresa precursora de

cartões de pagamento na Internet Neosurf, renomeando assim as suas equipas

Profissionais de Esports para K1ck Neosurf.

Sendo a segunda organização de eSports mais antiga da Europa, os K1ck

começaram a sua atividade no final dos anos noventa, actuando sempre como uma

organização com um nível alto e um exemplo na comunidade Portuguesa de

Gaming. O K1ck eSports Club é uma entidade legal e registada, com mais de 20

anos de existência e muitos títulos obtidos no calor de muitas batalhas.

Desenvolvendo-se por toda a Europa, os K1ck estão constantemente a apresentar

um elevado desempenho com equipas de diferentes países.

Neosurf é a empresa precursora de cartões de pagamento na Internet no

continente Europeu, tendo começado a lançar os seus produtos em 2004 e operando

em todo o mundo, providenciando um método de pagamento simples e fácil de usar

que permite adicionar rapidamente fundos a uma conta online de gaming através de

um voucher seguro e pré-pago.

Pedro Fernandes, owner dos K1ck Esports, escreve que "é com o maior prazer que

damos as boas vindas a este novo parceiro, uma marca de referência na indústria

de cartões de pagamento na internet. A Neosurf vai certamente ser um aliado

poderoso que nos irá ajudar a atingir os nossos objectivos". Também André Santos,

Head of Bd nos K1ck, tem algo a acrescentar uma vez que "estou contente com

esta parceria com a Neosurf, uma empresa que ajuda os gamers a efectuarem

transacções de uma forma segura e avançada".

O K1ck eSports Club pode ser encontrado em www.k1ck.com

A Neosurf pode ser encontrada em www.neosurf.com
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